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 ) جلمعية االحتاد١١٣الدورة  (١٧وثـيـقــة االتـحـاد البـرلـمـانـي الدولـي رقم 
  من جدول األعمال٧٣يف إطار البند  ،٥٧/٤٧الـمعـمـمـة فـي الـدورة السـتـيـن للجمـعـيـة العـامـة، وفـقــا للـقــرار 

 
 االحتاد الربملاين الدويل 

   
 ١١٣اد يف دورا مجاع مجعية االحتإلقرار اختذته با  
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩جنيف، (  

 
عمــار إلدور الربملــانيني يف جمــال الوقايــة وإعــادة التأهيــل وا : الكــوارث الطبيعيــة  

 ومحاية الفئات الضعيفة
 

 ، جلمعية االحتاد الربملاين الدويل١١٣إن الدورة  
عية وتزايد مـا أحدثتـه مـن        إزاء تكرر وقوع الكوارث الطبي     إذ تعرب عن قلقها البالغ     

ــل مــن األرواح وحــدوث عواقــب        ــسنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن فقــد عــدد هائ ــار يف ال آث
 ة ضارة على املدى البعيد يف مجيع أرجاء العامل،ـيـئـيـاجتماعية واقتصادية وب

 إىل القرارات اليت اختذها االحتاد الربملـاين الـدويل بـصدد الكـوارث الطبيعيـة               وإذ تشيـر  
االحتـاد، الـيت عقـدت      عيــة    جلم ١١٢، الذي عقد يف سنتياغو بشيلي، والـدورة         ١٠٨ مؤمتره   يف

 يف مانيال بالفلبني،
 أن من الالزم كفالة سالمة البـشر، وأن مثـة حاجـة ماسـة أيـضا ملواصـلة         وإدراكا منها  

ث تطوير واسـتعمال املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة بغـرض تقليـل إمكانيـة التعـرض للكـوار                    
 إىل أن يتـاح للبلـدان الناميـة إمكانيـة الوصـول إىل التكنولوجيـات       وإذ تؤكد احلاجـة الطبيعيـة،   

  تكون قادرة على التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،ـيذات الصلة ك
 شخص قـد لقـوا مـصرعهم يف جنـوب آسـيا             ٥٠ ٠٠٠ أن ما يزيد على      وإذ يسوؤها  

، وأفـضت إىل    ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨يف  على إثر اهلـزة األرضـية العنيفـة الـيت وقعـت             
 صابات بالغة وحدوث خسائر جسيمة يف املمتلكات،إلتعرض اآلالف 

 فقد األرواح والدمار الذي حلـق باملمتلكـات يف أعقـاب األعاصـري              وإذ يسوؤها أيضا   
اليت عصفت بعـدد مـن واليـات الواليـات املتحـدة األمريكيـة واألعاصـري املداريـة الـيت أصـابت            
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، واألعاصـري الـيت اجتاحـت املكـسيك وبعـض           ٢٠٠٥سـبتمرب   /أغسطس وأيلول /ليابان يف آب  ا
 ،٢٠٠٥أكتوبر /البلدان يف أمريكا الوسطى يف أوائل تشرين األول

 كذلك اخلسارة الفادحة يف األرواح والـدمار نتيجـة ااعـة وغريهـا مـن                وإذ يسوؤها  
 الكوارث الطبيعية اليت وقعت يف أجزاء من أفريقيا،

 اخلالصة إىل أسر القتلى وكـذلك إىل سـكان البلـدان املتـضررة       وإذ تعرب عن تعازيها    
 وبرملانييها وحكوماا،

 ملا بذلته الدول املتضررة من جهود من أجل التصدي للـدمار            وإذ تعرب عن تقديرها    
 نقاذ،الذي أحدثته اهلزة األرضية، وما أبداه اتمع الدويل من تعاون يف جهود اإلغاثة واإل

للــدور الــذي اضــطلعت بــه األمــم املتحــدة ووكاالــا  وإذ تعـرب عــن تقــديرها أيــضا  
 املتخصصة واملنظمات الدولية يف تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل الضحايا،

 أن التأهـــب للكـــوارث وإدارـــا، مبـــا يف ذلـــك تقليـــل إمكانيـــة التعـــرض  وإذ تؤكـــد 
 يق التنمية املستدامة،للكوارث الطبيعية، هو عنصر مهم يسهم يف حتق

 الــصادرين ٢٠١٥-٢٠٠٥و للفتــرة ـوغـــيـإعــالن وإطــار عمــل هن علــى أ وإذ تــشدد 
 ١٨عن املؤمتر العاملي املعين باحلد مـن الكـوارث، الـذي عقـد يف كـويب باليابـان يف الفتـرة مـن                        

يف وضــع اســتراتيجيات فعالــة للحــد مــن  هلمــا أمهيتــهما ، ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٢إىل 
 على أمهية بناء القدرات الالزمة لتحقيـق هـذا          وإذ تشدد أيضا  ،  لكوارث على الصعيد الوطين   ا

 اهلدف،
 بــأن النــساء واألطفــال وغريمهــا مــن الفئــات الــضعيفة يتــضررون بــشدة مــن رـقـــُـوإذ ت 

جراء الكوارث الطبيعية، وأن مثة حاجـة إليـالء اهتمـام خـاص بتخفيـف مـا يتعـرض لـه هـؤالء             
 م ومعاناة يف أعقاب وقوع الكوارث،األشخاص من آال

 احلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة واملــشورة يف احلــاالت النفــسية للــتخلص مــن   وإذ تؤكــد 
سيما فيما بني األطفـال الـذين يتـضررون مـن جـراء الكـوارث الطبيعيـة،                  الصدمات العقلية، ال  

منظمـة األمـم    وذلك من خالل شىت أنواع الدعم مـن احلكومـات، ومنظمـة الـصحة العامليـة، و                
 ، واملنظمات غري احلكومية،)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

بــداء االلتــزام مــن قبــل اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك الــدول         أن إ وإذ تؤكــد أيــضا  
ــة إلدارة         ــدراا الالزم ــاء ق ــى بن ــدول عل ــساعدة ال ــوي يف م ــر حي ــة، هــو أم واملنظمــات الدولي

  وعنصر حاسم يف إعادة التأهيل واإلعمار بعد وقوع الكوارث،الكوارث،
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اتمع الدويل بتقـدمي املـساعدة      ـِـبـَـل   على احلاجة إىل استمرار االلتزام من ق       وإذ تشدد  
يف اإلغاثة وإعادة التأهيل واإلعمار باملناطق واتمعات احمللية جبنـوب آسـيا الـيت تـضررت مـن                  

 زة األرضية،ـراء اهلـج
 عــن تــضامنها مــع الــذين تــضرروا مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة مــن    تعــرب - ١ 

ما الذين تـضرروا بـاهلزة األرضـية املـدمرة الـيت أصـابت جنـوب                ـسي سكان وجمتمعات حملية، ال   
 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٨آسيا يف 
احلاجة إىل استراتيجية دوليـة فعالـة للحـد مـن الكـوارث، وكـذلك إىل                 تؤكد - ٢ 
اللتــزام وبــذل اجلهــود مــن أجــل املــساعدة يف أنــشطة اإلنقــاذ واإلغاثــة وإعــادة التأهيــل    إبــداء ا

 واإلعمار بعد وقوع الكوارث؛
ـــهـت - ٣  ــات      بـي ــدويل واملنظم ــاين ال ــاد الربمل ــضاء يف االحت ــات األع ــع الربملان  جبمي

احــة أمــام الدوليــة ذات الــصلة النظــر يف وضــع قواعــد بيانــات عــن املــوارد البــشرية واملاديــة املت  
 البلدان من أجل التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية؛

 بالربملانات العمل على حث حكوماا على بناء القدرات مـن خـالل             بـيـهـت - ٤ 
إنشاء نظم لإلنذار املبكر، وإقامة مراكـز اإلجـالء واختـاذ تـدابري للوقايـة مـن الكـوارث بغـرض                     

 لكوارث؛تيسري وجود آليات سريعة وفعالة لإلبالغ عن ا
 علـى احلاجــة إىل بـذل جهـود حــسنة التوقيـت ومتـضافرة ومركــزة يف      ددـتـش  - ٥ 

ــاة الــسكان       جمــال إعــادة التأهيــل واإلعمــار بعــد وقــوع الكــوارث بغــرض التخفيــف مــن معان
 املتضررين؛

ــش - ٦  ــوارد      ددـت ــة امل ــم يف تعبئ ــدور مه ــات االضــطالع ب ــى أن بوســع الربملان  عل
  والتنمية يف املناطق اليت تضررت من جراء الكوارث؛الوطنية لصاحل جهود اإلعمار

 أن املساعدة الدولية مـن شـأا أن تكمـل بفعاليـة املـوارد الوطنيـة                 تؤكد أيضا  - ٧ 
 الالزمة يف جهود إعادة التأهيل واإلعمار والتنمية باملناطق اليت تضررت من جراء الكوارث؛

 واإلعمار ينبغي التأكيـد فيهـا    أن جهود اإلغاثة و إعادة التأهيل   تؤكد كذلك  - ٨ 
بشكل خاص على املشاريع املخصـصة لرعايـة وتطـوير النـساء واألطفـال وغريمهـا مـن الفئـات                    

 الضعيفة؛
 ملـا قدمتـه املنظمــات غـري احلكوميـة مـن إسـهام مهــم يف       تعـرب عـن تقـديرها    - ٩ 

ملـدى يف املنـاطق      البعيـدة ا   رأعمال اإلغاثة واإلنقاذ، وكذلك يف مرحلة إعـادة التأهيـل واإلعمـا           
 املتضررة من جراء الكوارث؛
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ـــهـت - ١٠  ــع     بـي ــة يف مجي ــرابط بــني شــىت الظــواهر املناخي ــة الت ــدول إدراك عالق  بال
ة، وكــذلك مــسؤولية مجيــع البلــدان إزاء اختــاذ اإلجــراءات وتنفيــذ  ـئـــيـأرجــاء العــامل ومحايــة الب

طـالق االنبعاثـات   إيل اآلثار الناشـئة عـن   الربامج العاملية من أجل تقليل حدة اآلثار البيئية من قب  
مبستوى مرتفع وامللوثات إىل اجلو واملسطحات املائيـة، وإزالـة الغابـات، والتبديـد يف اسـتعمال                 

 املوارد الطبيعية؛
ر منسقي منظومة األمـم املتحـدة       ـكبي اليت يبذهلا    ي عن تأييدها للمساع   ربـعـت - ١١ 

 بـدورها   ع الربملانات األعضاء على أن تـضطل      وحتث،  البشريةاملعين بإنفلونزا الطيور واإلنفلونزا     
يف كفالة إتاحة األموال الضرورية وتوزيع املعلومات واإلرشادات فيمـا بـني الـسكان بالـشكل                

 املالئم؛
ـــهـت - ١٢  ــضاـي ــوفري     ب أي ــة وضــع إطــار دويل بغــرض تنظــيم ت ــدول إدراك أمهي  بال

ة، مـع االحتـرام التـام لـسيادة الـدول وسـالمتها           ـزاهـ ـاملساعدة اإلنسانية وفقا ملبـادئ احليـاد والن       
 اإلقليمية ووحدا الوطنية؛

مجيع الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملـاين الـدويل إىل اختـاذ إجـراءات         وـتدع - ١٣ 
 .عاجلة ملتابعة التوصيات الواردة يف هذا القرار

 


